
ΜΑΝΟΥΣΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ:  

Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νομοσχέδιο που συζητάμε σήμερα είναι πραγματικά 

συλλογή από πολύ σημαντικές διατάξεις διαφόρων Υπουργείων. Ακούω την κριτική της 

Αντιπολίτευσης ότι αυτό κάνει τη συζήτηση δυσκολότερη καθώς δεν έχει περάσει το νομοσχέδιο 

από όλες τις επιτροπές που θα έπρεπε να περάσει. Είναι γεγονός, αλλά από την άλλη αν κάθε 

κεφάλαιο, κάθε μέρος του νομοσχεδίου αυτού που αφορούσε διατάξεις κάποιου άλλου Υπουργείου 

ακολουθούσε διαδικασία χωριστού νομοσχεδίου φαντάζεστε σε τι χρόνο θα ολοκληρωνόταν; Τι από 

όλα θα έπρεπε να καθυστερήσουμε; Την εθνική σύνταξη των ομογενών; Τις ρυθμίσεις για τους 

δασωθέντες αγρούς; Τις διατάξεις για τη μετάκληση των εργατών γης; Εν πάση περιπτώσεις, είναι 

από τις δυσκολίες στις οποίες πρέπει να ανταπεξέλθουμε. 

Θα πω δυο λόγια για κάποιες από τις διατάξεις που θεωρώ πιο κρίσιμες. 

Δασωθέντες αγροί: Εδώ λύνεται ένα πρόβλημα χρόνιο. Με τις διατάξεις που ψηφίζουμε 

σήμερα το Δημόσιο παύει πλέον να εγείρει αξιώσεις κυριότητος για αγρούς οι οποίοι μετά το 1960 

δασώθηκαν επειδή έφυγαν οι καλλιεργητές, επειδή για διάφορους λόγους δεν καλλιεργήθηκαν 

πλέον. Και παράλληλα δίνεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες να καλλιεργήσουν τις εκτάσεις αυτές 

ή να κάνουν άλλη χρήση που η δασική νομοθεσία προβλέπει, εφόσον αποδεικνύουν τον νομικό τους 

δεσμό με την έκταση αυτή. Είναι μια πολύ κρίσιμη για την ύπαιθρό μας και τον πρωτογενή μας 

τομέα ρύθμιση, που ο κόσμος και οι σχετικοί φορείς τη ζητούσαν εδώ και καιρό.  

Θεωρώ επίσης ιδιαίτερα σημαντική για τον πρωτογενή τομέα τη διευκόλυνση της 

διαδικασίας μετάκλησης πολιτών τρίτων χωρών ως εργατών γης. Αντιμετωπίσαμε φέτος μεγάλα 

προβλήματα από έλλειψη εργατικών χεριών και πρέπει πράγματι το ζήτημα αυτό να αντιμετωπιστεί 

με τρόπο αποτελεσματικό από την Πολιτεία και πιστεύω ότι με τις ρυθμίσεις του άρθρου 81 το 

πρόβλημα αυτό βρίσκει τη λύση του σε πολύ μεγάλο βαθμό. 

Θέλω βέβαια να επισημάνω ότι στο ζήτημα της μετάκλησης πολιτών για εποχικές εργασίες 

προβλέπεται και κάτι ακόμα στα άρθρα 82 και 83. Προβλέπεται αυτή η νέα μορφή μετάκλησης 

πενταετούς διάρκειας με διαλείμματα, δηλαδή άδεια παραμονής και εργασίας για πέντε χρόνια με 

τρίμηνα διαλείμματα. Εννέα μήνες εργασία, τρεις μήνες διάλειμμα. Να συζητηθεί, ενδιαφέρον 

είναι, αλλά θα πρέπει κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και 



όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες να διασφαλίσουν ότι με τη λήξη της πενταετίας δεν θα προσθέσουμε 

στρατιές νέων παράνομων μεταναστών σε αυτούς που ήδη υπάρχουν στη χώρα, ότι δηλαδή δεν θα 

παραμείνουν εδώ όσοι έχασαν πια το δικαίωμα -επειδή ολοκληρώθηκε η πενταετία- να εργάζονται 

νόμιμα στη χώρα. Ναι, πράγματι θεσπίζεται πολύ σαφώς στο νομοσχέδιο ότι δεν θεμελιώνεται 

δυνατότητα πολιτογράφησης ή μόνιμης παραμονής με αυτήν την πενταετία. Πρέπει όμως να είναι 

διασφαλισμένο και το ότι αυτοί οι οποίοι ήρθαν με αυτόν τον τρόπο με τη λήξη της πενταετίας θα 

επιστρέψουν στις πατρίδες τους. 

Τώρα θέλω να αναφερθώ σύντομα σε μια τροπολογία την οποία έχω καταθέσει. Αφορμή 

αποτέλεσαν τα γεγονότα τα οποία όλη η Ελλάδα γνώρισε και συγκλονίστηκε με τα όσα συνέβησαν 

σε ένα ιδιωτικό γηροκομείο στα Χανιά, στο ιδιωτικό γηροκομείο «Αγία Σκέπη». Είναι μια υπόθεση 

που σήμερα βρίσκεται στη Δικαιοσύνη και ως εκ τούτου δεν θα αναφερθώ προφανώς καθόλου στα 

συγκεκριμένα δεδομένα της ίδιας της υπόθεσης. Με αφορμή όμως την υπόθεση αυτή ήλεγξα, 

διέτρεξα τις διατάξεις που αφορούν τους ελέγχους της Πολιτείας στις δομές αυτές και διαπιστώνω 

ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Υπάρχουν ενδεχομένως πολλά, αλλά ένα είναι που μπορεί να 

αντιμετωπιστεί σχετικά εύκολα. Οι έλεγχοι, οι αυτοψίες στις δομές αυτές γίνονται από υπηρεσίες 

της Περιφέρειας και κατά κανόνα μάλιστα διενεργούνται προφανώς από τις υπηρεσίες της 

Περιφερειακής Ενότητας στην οποία βρίσκεται η ελεγχόμενη προνοιακή δομή. Αυτό σημαίνει τώρα 

στην πράξη ότι οι δύο ή τρεις άνθρωποι, αρμόδιοι υπάλληλοι της Περιφερειακής Ενότητας, ελέγχουν 

τις πέντε - δέκα δομές που έχουν στην Περιφερειακή τους Ενότητα, για πολλά χρόνια οι ίδιοι 

άνθρωποι τους ίδιους ανθρώπους. Ακόμη και αν δεν σκεφτεί κανείς τι μπορεί να προκύψει πέραν 

της νομιμότητας και μόνο η εξοικείωση των ανθρώπων μεταξύ τους, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

είναι δεδομένο ότι μειώνει την εγρήγορση. Είναι δεδομένο ανθρωπίνως ότι μειώνει την 

αντικειμενικότητα του ελέγχου. 

Για τον λόγο αυτό προτείνω έναν τρόπο να ξεπεραστεί το πρόβλημα, να βελτιωθεί 

τουλάχιστον η αντικειμενικότητα και η διαφάνεια του ελέγχου. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι 

ο έλεγχος αυτός αφορά και πολλά πράγματα που είναι στην πραγματικότητα δύσκολο να 

ερμηνευθούν, είναι λεπτά τα όρια και βάζουμε και τους ελεγκτές σε μια δύσκολη θέση, πολύ 

περισσότερο τους πολιτικούς τους προϊσταμένους που δεν μπορούν να ξέρουν και τι γίνεται σε κάθε 

στιγμή στον ίδιο τον διενεργούμενο έλεγχο. Πώς να ελέγξει κανείς την ποιότητα της παρεχόμενης 

υπηρεσίας, που προβλέπει ο νόμος -και ορθώς- να ελέγχεται, όταν αφορά ας πούμε τη σίτιση ενός 

υπερήλικα;  



Για να αντιμετωπιστούν όλες αυτές οι δυσκολίες, λοιπόν, προτείνω το εξής πάρα πολύ απλό. 

Στους ήδη διενεργούμενους ελέγχους, στις διενεργούμενες αυτοψίες να προστεθούν και δύο κάθε 

χρόνο έλεγχοι, αυτοψίες, από υπηρεσίες γειτονικής Περιφερειακής Ενότητας, ακριβώς για να 

αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της υπερβολικής εξοικείωσης μεταξύ ελεγκτών και ελεγχόμενων και 

να ενισχύσουμε την αντικειμενικότητα και τη διαφάνεια των ελέγχων. Επειδή το έχω συζητήσει και 

με τους συναρμόδιους Υπουργούς, τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Βορίδη, τον Αναπληρωτή Υπουργό 

Εσωτερικών κ. Πέτσα και με την αρμόδια Υφυπουργό κυρία Μιχαηλίδου, καταλαβαίνω ότι μπορεί 

να υπάρχει δυσκολία από την υποστελέχωση των υπηρεσιών. Εάν τυχόν δεν μπορούν να 

προστεθούν δύο έλεγχοι επειδή υπάρχει υποστελέχωση των υπηρεσιών, και πάλι θα πρότεινα οι 

όσοι έλεγχοι γίνονται σήμερα να μοιραστούν μεταξύ υπηρεσιών γειτονικών Περιφερειακών 

Ενοτήτων, ακριβώς για να περιορίσουμε τον κίνδυνο που προκύπτει σε ένα τόσο ευαίσθητο θέμα 

από την υπερβολική εξοικείωση των ανθρώπων μεταξύ τους, που γεννά ενδεχομένως χαλαρότητα 

ή μειώνει την αντικειμενικότητα στη σχέση μεταξύ ελεγκτή και ελεγχόμενου. Πιστεύω ότι για ένα 

τόσο ευαίσθητο κοινωνικό θέμα πρέπει να κάνουμε το παν για να διασφαλίσουμε το μέγιστο της 

αποτελεσματικότητας του ελέγχου. 

Σας ευχαριστώ. 

 


